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ОТЧЕТ ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019 Г. НА РИОСВ - ШУМЕН 

 

ПРЕДПРИЕТИ АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ МЕРКИ ОТ РИОСВ-ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2019 г. 
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 1. КРАТКА ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ЗА ПЕРИОДА И РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ: 

 

 През месец ноември, експертите на РИОСВ - Шумен извършиха общо 102 

проверки, при които провериха 94 обекта. От извършените проверки  61 са планови, а 41 са 

извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 23 предписания за отстраняване 

на констатирани несъответствия. За установени административни нарушения са съставени 7 

броя АУАН. 
 За периода са събрани средства в размер на общо 11 663 лв. Сумите по наложени 

глоби и санкции възлизат на 9 750 лв. От текущи месечни санкции по чл. 69 от ЗООС са 

събрани  1 913 лв.  Разпределени и преведени на съответните общини са 1 530, 40 лв., като 

тези получили най – големи приходи от наложени санкции по чл. 69 от ЗООС са: община  

Попово – 882, 40 лв., община Каспичан – 231, 20 лв., община Шумен – 175, 20 лв. и община 

Никола-Козлево – 156, 80 лв.   

 През отчетния  период са извършени 7 проверки по сигнали, от постъпили общо 11 

сигнала и жалби от граждани, приети по „Зеления телефон” и електронната поща на РИОСВ. 

Единия сигнал е приет през месец октомври. Четири от сигналите са препратени по 

компетентност.  

 

2. АКЦЕНТИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА МЕСЕЧНА КОНТРОЛНА И 

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ:  

  

 Изпълнени са 61 планови проверки за месец ноември по всички направления, от които 

най - много са по управление на отпадъците и опазване на почвите – 36 броя, по опазване на 

водите са 6 броя  и 5 са извършените проверки по опазване на въздуха. 

 През месец ноември са извършени две планови проверки на 2 броя оператори на 

комплексни разрешителни – „Брамас 96“ АД и „Енерсис“ АД като текущ контрол по 

изпълнение на годишния план за контролната дейност. При извършените проверки не са 

констатирани неизпълнения на условията от комплексното разрешително. 

 За отчитания период експертите са взели участие в три комплексни проверки. Те са на  

"Ваком МП " ООД, гр. Шумен, с дадени 2 предписания по отношение контрола на водите и 2 

предписания по опазване чистотата на въздуха, на “Веселин Запрянов“ ЕООД, гр. Шумен, 

където са дадени 2 предписания във връзка с регламенти REACH и CLP. Третата комплексна 

проверка е на СД "Д* Й* - О* И* – Езокс", с. Славяново, с 2 предписания, които са по 

отношение на управление отпадъците.  

През месец ноември експертите са проверили обекти по 41 извънредни проверки. От 

тях 7 са по сигнали и жалби на граждани, 3 проверки са за последващ контрол и 31 други. 

През отчетения период са съставени 7 броя АУАН, от които 3 са за нарушения на 

Закона за водите (ЗВ), 2 -  са за нарушения на Закона за управление на отпадъците (ЗУО). 
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Един акт е съставен за нарушение на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) 

и един за нарушение на Закона за опазване на околната среда (ЗООС).  

През отчитания месец са извършени 10 проверки на Б-Б кубове и складове за 

съхранение на негодни за употреба ПРЗ. Направени са 3 извънредни проверки на Б-Б кубове, 

при които са дадени 2 предписания. При проверките е установено, че  Б-Б кубове в с. 

Марково и град Опака сълзят, за което е дадено предписание да се предприемат мерки за 

преустановяване на  сълзенето. От общините са изпратени писма до „Бал Бок Инжинеринг” 

АД за извършване на гаранционно обслужване на Б-Б кубовете, съгласно договорите. Към 

момента на изготвяне на отчета от община Опака е получено писмо, информиращо за 

извършено от дружеството гаранционно обслужване на Б-Б кубовете.  

През ноември са направени две проверки на фирми генератори на текстилни отпадъци 

и една на фирма пускаща на пазара дрехи втора употреба. 

Експертите са проверили 3 спрени от експлоатация общински депа за ТБО, във връзка 

с етапа на рекултивацията им.  

През месеца са проверени 7 автосервиза.  

И през изминалия месец продължи ежеседмичното участие в епизоотичните комисии 

в Областната управа в Шумен и в Търговище и в общинските комисии, във връзка със 

спазването на мерките за ограничаване на разпространението на африканската чума по 

свинете.  

През месеца приоритет бе извършването на проверки по писмо на МОСВ за разорани 

имоти, попадащи в защитени зони и приключването на преписки по входирани уведомления 

за ИП и ГСП. 

В спасителния център за диви животни „Зелени Балкани” в гр. Стара Загора са 

изпратени 2 екземпляра от видовете Горска улулица и Голям пъстър кълвач. 

 През ноември информационния център на РИОСВ беше посетен от 20 деца от 5 – ти и 

6 – ти клас от кръжоците по „Предприемачество“ и „Физични, химични явления и 

биологични процеси“ на СУ „В. Левски“ в град Нови Пазар. Експертите запознаха учениците 

с  дейността си, а децата гледаха образователен филм за разделното събиране на отпадъци и 

процесите в рециклирането. 

Експерти от екоинспекцията и студенти от ШУ „Епископ Константин Преславски“ се 

включиха в попълването на над 60 декара едногодишна култура в района между селата 

Ловец и Сушина, където преди две години изгоря борова гора. Инициативата беше по покана 

на работещите в ДГС-Преслав, като в нея участваха и около 30 служители и работници на 

преславското стопанство.  

Учениците от 5 „а“ и 5 „в“ клас на СУ „Панайот Волов“, представители на 

„Булекопак“ и „Грийнех“- организации за управление на отпадъци и експерти от РИОСВ 

отбелязаха Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) 2019 г. Двудневната 

инициатива бе по покана на екоинспекцията и имаше за цел да разясни на подрастващите 

идеята на разделното събиране на отпадъци и пътя, по който те стигат до регионалното депо.  

 

Засилен превантивен контрол: 

 

Постановени са четири решения за прекратяване на производството по ОВОС/ОС. 

Едното е за непредставяне на изискана допълнителна информация на ИП „Производство на 

интериорни и екстериорни панели от пресован ламинат“ по плана на с. Ястребино, общ. 

Антоново“. 

Другите две от решенията са за недопустимост за ИП „Кравеферма в поземлен имот 

по КК на с. Сушина, общ. Върбица“ и НТП: „Пасище“ и „Издаване на разрешително за 

водовземане от подземни води чрез съществуващо подземно съоръжение с НТП: 

„Зеленчукова култура“ в землището на с. Каспичан, общ. Каспичан. Четвъртото решение е 

по искане от възложителя  на ИП за „Частично изменение на ПУП, плана за регулация на с. 

Ястребино, общ. Антоново. 

През месеца експертите са извършили седем проверки, четири от които планови: 

   На СД "Д. Й* - О. И* - Езокс", с. Славяново, общ. Попово по изпълнение на условията 

в Решение № ШУ-29-ПР/2015г. за ИП „Изграждане на млекопреработвателно предприятие в 
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стопански двор с. Славяново, ПИ № 088095 с площ 5,786 дка и НТП: „Стопански двор” за 

преработка на 15-20 тона мляко дневно, преработващо само собствена суровина от 

животновъдната ферма за ЕРД в с. Славяново” при която е установено, че ИП не е започнало 

реализация. 

   На "Ваком МП" ООД по изпълнение на условията в Решение № ШУ-22-ПР/2018г. за 

ИП „Модернизация на технологичното оборудване и подобряване условията на 

производство, подобект „Цех за разфасовки и опаковки“, при която е установено, че е в 

процес на реализиране и част от инвестиционното предложение е реализирано. 

   На ЗП И* Б*-по изпълнение на условия в Решение по ОВОС № ШУ-3-1/2016г. за ИП 

„Изграждане на птицеферма за отглеждане на пилета бройлери 63 000 броя в ПИ № 077005 в 

землището на с. Баячево, община Търговище”- не е започнала реализация на ИП. 

   На "Миранта БГ 2008" ЕООД, гр. Шумен по изпълнение на условия в Решение № 

ШУ-22-ПР/2016 г. за ИП за изграждане на свинеферма с капацитет 500 свине майки и до 

2000 броя прасета за угояване в ПИ № 000763 и ПИ № 000780 с обща площ 12,163 дка и 

НТП: „Стопански двор“, лагуни и събирателна шахта – в УПИ III- 1160, кв. 93 с площ 1 256 

кв.м., всички в землището на с. Драгоево, общ. Велики Преслав при която е установено, че 

не е започнало осъществяване на инвестиционното предложение. 

   Направени са три извънпланови проверки: 

            На „Автомагистрали Черно море“ АД гр. Шумен по внесена преписка за разработване 

на находище за строителни материали - подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за 

подземните богатства  (варовици) от Находище "Кралево 2", землището на с. Кралево, общ. 

Търговище. 

 На Община Върбица бе направена проверка за допустимостта на внесено УИН, 

съгласно предвижданията на действащ устройствен план за землището на Виница, общ. 

Върбица. 

Проверка по УИН за монтаж на генератор за производство на ел. енергия в землището 

на с. Сушина, общ. Върбица, при която е указано на възложителя да представи информация 

за ИН в неговата цялост, не само за съпътстващата дейност, свързана със захранване на 

имота с ток. 

 

 

Tекущ контрол:  

 

Проверки по сигнали и жалби на граждани : 

 

 През месец ноември по отношение опазването на водите са проверени два обекта по 

постъпили сигнали и жалби от граждани. Първият сигнал е във връзка с извършването на 

ремонтна дейност на товарни автомобили и изгаряне на отпадъци, замърсени с 

нефтопродукти вечерно време в град Антоново. При извършената извънредна, съвместна 

проверка с експерт по УООП за замърсяване на околни земни площи с отпадъчни части от 

МПС, моторни масла и други нефтопродукти е установено, че на терен, който е общински 

път по плана на град Антоново, е наличен бетонов канал за ремонтни дейности по МПС. 

Установено бе наличие на черна течност, достигаща до дъждоприемна шахта по естествен 

наклон на терена. Дадено е предписание на община Антоново за ограничаване на достъпа до 

бетоновия канал и прекратяване на замърсяването с нефтопродукти. 

 Вторият сигнал е за замърсяване на овощна градина и кладенец в град Омуртаг от ПК 

„Космос“, която стопанисва казан за изваряване на ракия. Отпадъчните води и джибри се 

изливат в имота и го замърсяват. По сигнала е извършена извънредна, съвместна проверка с 

експерт по УООП. За установените нарушения е съставен констативен протокол и е дадено 

предписание на ПК „Космос“, град Омуртаг стопанисваща обекта. Уведомена е БДДР за 

предприемане на мерки по компетентност. 
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      Три са проверките по сигнали и жалби на граждани за месеца по отношение на 

управление на отпадъците и опазване на почвите.  

  Първият е за пушек в големи размери от комин на предприятие на околовръстен път в  

Търговище. Извършена е проверка на място на ЕТ „Лес Комерс-И* И*“, при която не е 

установен дим.  

  Вторият сигнал е за пушек от изгаряне на масла в имот на ул. „Ружа Тенева“ в 

Шумен. При проверката на място се установи, че имота е жилищна сграда. В момента на 

проверката собственикът не е открит и не е установено наличие на дим.  

   Посочените два сигнала са подадени на дежурния телефон и проверките по тях са 

извършени от дежурния експерт. 

Третият сигнал е за образуване на локални сметища в землището на с. Кюлевча, 

община Каспичан. Извършена е проверка на място и е изпратено писмо до община Каспичан 

за предприемане на действия по почистване на констатираните замърсявания. 

За отчитания период са предприети действия по 2 сигнала, касаещи компетенциите на 

направление „БРЗТЗСР“. И двата са за намерени бедстващи птици, които са оставени във 

ветеринарни клиники в град Търговище. Единият сигнал е за намерена сова със счупено 

крило, като при посещението в клиниката, експертите от направлението установиха, че тя е 

от вида Горска улулица. Втората птица бе от вида Голям пъстър кълвач с рана на врата, като 

екземпляра бе прибран от експерт от друго направление в инспекцията. Двете птици са 

изпратени своевременно за лечение и отглеждане в спасителния център за диви животни 

„Зелени Балкани“ в Стара Загора.  

 

 

Проверки за изпълнение на изискванията на Закона за управление на отпадъците при 

извършване на дейности по събиране, съхраняване и третиране на отпадъци: 

 

 

През месеца са проверени две фирми, генератори на текстилни отпадъци, като при 

проверките се установи , че отчетността се води по установената нормативна уредба в  

заверени отчетни книги, а отпадъците се предават на база сключени договори. Проверена е   

фирма, пускаща на пазара дрехи втора употреба, като е дадено предписание за подаване на 

работни листи и заверка на отчетна книга. 

Седем са проверените автосервизи, при което се установи, че дружествата водят 

редовно отчетност, отпадъците се съхраняват при спазване на изискванията на Наредбата за 

отработените масла и отпадъчните нефтопродукти и Наредба за изискванията за третиране и 

транспортиране на производствени и опасни отпадъци. Няма дадени предписания и 

констатирани нарушения.  

Проверени са пет лица, пускащи на пазара на Р. България опакована готова 

продукция, във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 14 от Закона за управление на 

отпадъците и Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. Проверени са договорите с 

ООП, удостоверенията за членство в колективна организация, изготвяне на справки към 

ООП, заплащането им и правилното им начисление. При проверките не е установено 

неспазване на нормативните изисквания. Проверените дружества заплащат дължимите 

лицензионни възнаграждения. Дадено е едно предписание за предоставяне на липсващи 

документи. 

Проверени са три фирми пускащи на пазара на Република България  електрическо и 

електронно оборудване и автомобилни гуми. При проверката се установи, че дружествата 

членуват в колективна организация по чл. 14, ал. 2, т. 2 от ЗУО и заплащат своевременно 

дължимите лицензионни възнаграждения.  

 

Проверки за нивата на шума, излъчван в околната среда 

 

  През месец ноември не са извършвани измервания на нивата на шум излъчван от 

промишлени източници. 
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Опазване чистотата на въздуха: 

 

Атмосферен въздух: 

 

  През месец ноември са извършени планови проверки на 9 обекта (в това число две 

комплексни проверки и една съвместна проверка).  

  В рамките на осъществения контрол са дадени 5 предписания, като е отчетено 

изпълнението на едно от тях. Останалите предписания все още са действащи и предстои 

отчитане на изпълнението им. 

През месеца са направени две извънредни проверки. Едната е на ЕТ „Лес Комерс – И* 

И*", гр. Търговище, във връзка с утвърждаване на точка за вземане на проби въздух. Дадено 

е предписание за извършване на собствени измервания от източникът на емисии. Втората 

извънредна проверка е на ЗП "И* Б*", с. Баячево. Тя е по условия на Решение по ОВОС, 

касаещи частта -  атмосферен въздух. При нея експертите не са установили нарушения.   

 

Проверки, във връзка с емисионен контрол на отпадъчните води и правилната 

експлоатация на пречиствателните съоръжения: 

 

 

 През месец ноември са извършени основно проверки по плана на РИОСВ за четвърто 

тримесечие на 2019 г.  

 Проверени са 4 обекта емитери на отпадъчни води по планов контрол. Това са: 

„Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. Омуртаг; „Енерсис“ АД, гр. Търговище; „Веселин Запрянов“ 

ЕООД, гр. Шумен; РДНО – Омуртаг, гр. Омуртаг;  

 Направени са две самостоятелни проверки на „Енола Мес“ ООД, гр. Велики Преслав 

и „Месни продукти-Т“ ЕООД, с. Здравец. 

  Експертите са участвали в 2 комплексни проверки на „Ваком МП“ ООД, гр. Шумен   и 

СД „Д* Й* – О* И* – ЕЗОКС“, с. Славяново и в 2 проверки по изпълнението на условията на 

издадени Комплексни разрешителни на: „Брамас 96“ АД, гр. Шумен и „Енерсис“ АД, гр. 

Търговище. 

 

 

Контрол по спазване на условията в издадени разрешителни (КР, разрешителни за 

заустване, разрешения по ЗУО и др.) 

 

 През ноември експертите участваха в 2 проверки по Условия 11 от КР. Те са на 

„Брамас 96“ АД и „Енерсис“ АД. Не бяха констатирани неизпълнения на условия в КР .   

 През периода беше проверена фирма, извършваща дейности по събиране и третиране 

на отпадъци от черни и цветни метали, излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване, дейност с ИУМПС, НУБА и др. При проверката се установи, че се спазват 

условията на издадения разрешителен документ и на изискванията на ЗУО. На площадките, 

където се съхраняват ИУМПС има изградени съоръжения за събиране на дъждовните води от 

площадката и КМУ. Отпадъците се съхраняват разделно на обособени и обозначени 

площадки, отговарящи на наредбите от ЗУО.  

  Проверена беше фирма, притежаваща документ по чл. 67 от ЗУО за извършване на 

анаеробно третиране на СЖП – торова маса. При проверката е дадено едно предписание за 

представяне на анализи на ферментационния продукт, което е изпълнено.  

  Извършена е проверка на фирма, която преопакова негодните за употреба ПРЗ, 

намиращи се в складовете на територията на РИОСВ. 

  Извършени са три проверки на фирми извършващи дейност по оползотворяване на 

отпадъци. 

   При тях се установи, че те притежават документи по чл. 35 от Закона за управление 

на отпадъците, водят отчетност по ЗУО в заверени от РИОСВ отчетни книги по 

приложения от Наредба № 1. Проверено беше съответствието на дейността с условията в 
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издадените разрешителни документи, отчетността по отпадъци и съхранението им. Няма 

установени нарушения и не са предприети административнонаказателни мерки. 

 През месеца бяха проверени три фирми притежаващи документи по чл. 78 от ЗУО за 

дейност по събиране и транспортиране на отпадъци. Проверена беше отчетността, 

договорите и изискуемата документация по ЗУО. Проследен беше пътя на отпадъците. 

   

Почви 

 

Извършени са две проверки по Условие 13 от КР на „Брамас 96“ АД и „Енерсис“ АД. 

От проверката  по условие 13 от КР на оператора на комплексни разрешителни се установи, 

че условията се изпълняват.  

През месеца са извършени 10 проверки на Б-Б кубове и склад за съхранение на 

негодни за употреба ПРЗ  и 3 броя извънредни проверки на Б-Б кубове. При тях са дадени 2 

предписания. 

 Експертите провериха кравефермата в с. Славяново, стопанисвана от СД „Д. О*-О. 

И*-Езокс“. Не се установи нарушение на нормативната уредба и замърсяване на почвите. 

 

Засилен последващ контрол: 

 

През месеца бяха направени 2 проверки по последващ контрол от експертите УООП. 

При проверката на  „Еко Инвест Север“ ЕООД се установи, че даденото предписание не е 

изпълнено и беше съставен АУАН за неизпълнение на задължително предписание дадено на 

основание чл. 155, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.  

Втората проверка беше направена на физическо лице във връзка с предаването на 

налични ИУМПС. При нея беше установено изпълнение на предписанието.  

През отчитания период са изпълнени 11 предписания, от дадени общо 15 предписания 

при проверки по отношение на управление на отпадъците и опазването на почвите.  

По отношение на проверки по последващ контрол по СЕВЕЗО са изпълнени 3 от  

предписанията дадени на  „Ново стъкло” ЕАД гр. Нови пазар. Операторът/ работодателят е 

обозначил със съответните знаци–табели по БЗР вратите на помещенията за съхранение на 

Севезо вещества (склад за микродобавки и склад за бои) съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 

РД 07/8 за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при 

работа.  

Представена е информация в РИОСВ, относно окончателното решение за подмяна 

/или не на цинков селенит със селен.  

На основание на ЗООС и на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 

вещества и за ограничаване на последствията от тях е предоставена информация от 

планираните мерки за безопасност и начините на действие в случай на авария на съседните 

предприятия, които могат да бъдат източник, или да увеличат риска или последствията от 

голяма авария с последващ ”ефект на доминото”. Предприятията, които се намират на 

територията на „Ново стъкло“ ЕАД, гр. Нови пазар: “Дискавъри Асет“ ЕООД, „Асмар груп“ 

ООД, „Глас Комерс“, ЕТ “АПМП-ИП - др. К* Д*“, „Медика 2002“ ЕООД, „Йоана“ ЕООД. 

По отношение на проверките по ЗОПОЕЩ е получена информация за 3 изпълнени 

предписания. 

От проверките по комплексно разрешително „Енерсис“ АД е представила коригиращи 

мерки относно констатираните превишения в извършен собствен мониторинг на 

замърсяващи вещества в почвите. „Ново стъкло“ ЕАД е представило информация за 2 от 

дадените 10 предписания, които са със срок за изпълнение до края на отчетния период.  

 

3.  КРАТЪК АНАЛИЗ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ В ОБЛАСТТА НА 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА 

ДЕЙНОСТ. 

 

 Съставени са 8 констативни протокола след водни проби на: Канализационна 

система на гр. Опака; „Ив-Мес“ ЕООД, с. Златна нива; „Камаджиев-Милк“ ЕООД, с. Крива 
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река; „Пип трейд“, с. Давидово; „Милктрейд-БГ“ ООД, с. Съединение; „Месни продукти-

Т“ ЕООД; „Тракия Глас България“ ЕАД, гр. Търговище; „Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. 

Омуртаг. 

 Съставен е констативен протокол след водни проби, взети при предходна проверка 

на „Месни продукти-Т“ ЕООД, с. Здравец. 

 Съставени са 3 АУАН - а по отношение на опазването на водите:  

  На "Месни продукти - Т" ЕООД, за заустване без разрешително и превишаване на 

емисионни ограничения заложени в Наредба 6 приложение 5, т.11.1 за емисионни 

ограничения за отпадъчни води, осъществен състава на чл.200, ал.1,т.2 във вр. с чл.46, ал.1, 

т.3, б. "б", т.2 от ЗВ и чл.200, ал.1, т.6 от ЗВ във вр. с Наредба 6, Приложение 5 от наредба за 

емисионни ограничения в отпадъчните води. 

  На Община Опака за КМ Опака, за заустване на отпадъчни води в отклонение на 

зададените индивидуални емисионни ограничения, нарушен чл.48, ал.1, т.3 от Закон за 

водите във връзка с чл.38, ал.3 от Наредба №2/8.6.2011г. 

  На "ВиК-Шумен" ООД, оператор на ГПСОВ-Велики Преслав за заустване на 

отпадъчни води в отклонение на зададените в РЗИЕО, нарушен е чл.48, ал.4 от Закон за 

водите във връзка с чл.38, ал.3 от Наредба №2/8.6.2011г. 

 През отчитания период са дадени предложения за прекратяване на текущите месечни 

санкции на: „Милктрейд БГ“ ООД, с. Съединение; „Ив-Мес“ ЕООД, с. Златна нива; 

„Камаджиев-Милк“ ЕООД, с. Крива река и „Рока България“ АД, гр. Каспичан. 

 Дадено е едно предложение за намаляване на размера на действаща ТМС на: „Пип 

Трейд“ ООД, с. Давидово. 

  През месеца са дадени 8 предписания по отношение опазването на водите. Те са на  

Община Антоново; „Ваком МП“ ООД, гр. Шумен (2 бр.); „Енола Мес“ ЕООД, гр. В. Преслав 

(2 бр.); ПК „Космос“, гр. Омуртаг; „Дайъри продъктс“ ЕООД, гр. Омуртаг; „Ив-Мес“ ЕООД, 

с. Златна нива. Три от тях, към датата на съставяне на отчета вече са изпълнени. 

  По отношение на дейността на експертите от „БРЗТЗСР“ и извършените 11 проверки 

на 11 обекта през месеца няма дадени предписания. За периода е съставен един АУАН на 

физическо лице, по повод писмо на МОСВ за установени от Държавен фонд „Земеделие“ 

нарушения по кампания 2018 г., във връзка с прилагането на изискванията за опазване на 

постоянно затревените площи. Нарушението е за това, че Н*М*К* e засяла с люцерна част от 

имот, попадащ в защитена зона BG 2029 "Котленска планина" за опазване на дивите птици. С 

това е нарушен Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/. 

  Във връзка с нарушение на Закона за управление на отпадъците е съставен АУАН на 

„Еко Инвест Север“ ООД. Причината е в съхраняване на смесени битови отпадъци (СБО) на 

посочената площадка, за които е изтекъл  едногодишният срок за съхранение.  

  За установяване на административно нарушение е съставен АУАН на “Ново стъкло” 

ЕАД гр. Нови Пазар за извършване на дейности с опасни химични вещества, които не са 

посочени по вид  и количества в уведомление, чл.103., ал.5,т.1  от  Закона за опазване на 

околната среда. 

 

 

БРЗТЗСР:  
 

През месеца приоритет бе извършването на проверки по писмо на МОСВ за разорани 

имоти, попадащи в защитени зони и приключването на преписки по входирани уведомления 

за ИП и ГСП. През периода са извършени 2 планови проверки (една по реда на Закона за 

лечебните растения на ТП „ДЛС Паламара“ и една на зоомагазин по реда на Закона за 

биологичното разнообразие). Експертите са работили по 9 извънредни проверки ( една на ЗМ 

„Находище на Блатно кокиче“ – с. Осмар във връзка с постъпило запитване от „ЕСО“ ЕАД за 

почистване на просека на ЕП Тича 220kV; една по внесена преписка за почистване на имоти 

в землището с. Тушовица и с. Нова Бяла река, общ. Върбица, попадащи в ЗЗ; три проверки по 

писмо на МОСВ за разорани имоти попадащи в защитени зони в землищата на с. Звездица и 

с. Врани кон, общ. Омуртаг, с. Тушовица и с. Нова Бяла река, общ. Върбица; една проверка е 

направена по подаден сигнал за намерена ранена сова в гр. Търговище; една проверка по 
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УИН за разработване на находище за строителни материали, подземни богатства  

(варовици) от Находище "Кралево 2", в землището на с. Кралево, общ. Търговище; една 

проверка е във връзка с покана за съставяне на АУАН за имот със засята люцерна в 

землището на с. Врани кон, общ. Омуртаг, в противоречие на заповед за обявяване на ЗЗ; 

една проверка е по внесена преписка за имоти в землището на с. Янково, общ. Смядово, 

които попадат в ЗЗ. 

 

 

Отпадъци:  
 

Извършени са общо 39 проверки, от които 36 планови. От извършените  8 извънредни 

проверки, 3 са по подадени сигнали и жалби на граждани, 2 - по изпълнение на предписание.  

Направена е една проверка по прекратяване образуването на отпадъци и една по 

подадено заявление за дейност с отпадъци, както и една проверка по изпълнение на 

условията в Решение по преценка необходимостта от ОВОС.  

През отчетния период експерти от направление „УООП“ са утвърдили 11 броя 

работни листи за класификация на отпадъци и са заверени 3 броя отчетни книги по 

приложения от Наредба 1. Издадени са 5 броя регистрационни документи по чл. 78 от ЗУО. 

 

Химикали: 

 

Експертите са участвали в 2 съвместни проверки. Едната е на "Примекс" ЕООД – 

обекта в град Шумен, където са дадени 3 предписания. Към момента е получено писмо за 

изпълнение на две от тях, а на другото предписание не е изтекъл срока. Втората проверка е 

на “Стандарт 2014 Шумен“ ЕООД и няма дадени предписания по химикали, дадено е едно 

предписание по отпадъци. 

Експертите са участвали в една комплексна проверка на “Веселин Запрянов“ ЕООД, 

град Шумен. Дадени са 2 предписания. 

Само по ОХВ е проверен един обект - "Енерсис" АД, град Търговище. Няма дадени  

предписания. 

Една е извънредната проверка за месеца по ОХВ. На "Лавена" АД, град Шумен няма 

дадени  предписания. 

 

ОВОС И ЕО: 

 

 

     През месец ноември в направлението са извършени седем проверки, четири от които 

са планови. Три от проверките са на място по изпълнение на условията в постановени две 

Решения за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. Една е по Решение за 

ОВОС. 

 

 

 

       

          От направените съвместни проверки една е планова проверка по документи на 

поставено условие в Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

Три са извънплановите проверки по Уведомление за ИН. 

          При извършените проверки няма съставени АУАН за нарушения на екологичното 

законодателство.  

През месец ноември са постановени седем решения за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за ИП попадащи в обхвата на приложение 2 на 

ЗООС, от които пет с характер на решенията да не се извърши ОВОС за ИП. То е за  

„Изграждане на собствено водовземно съоръжение – тръбен кладенец в поземлен имот по КК 

на гр. Шумен “, „Проектиране и изграждане на гробищен парк, обслужващ с. Коньовец, общ. 

Шумен“ , „Изграждане на производствена база - картонен цех за опаковки и собствен 
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водоизточник“ в поземлен имот по КК на град Шумен, „Преустройство на съществуваща 

стопанска сграда в пилчарник с капацитет до 27 000 броя пилета“ в плана на с. Мокреш, 

общ. Велики Преслав и Разширяване на строителната граница на град Антоново, общ. 

Антоново и две с характер на решението да се извърши ОВОС за инвестиционни 

предложения: „Производство на прахообразни промишлени пиротехнически патрони 

„Аутостем“ в съществуващи помещения, обособени за производство на взривни вещества на 

територията на бивш „Химически комбинат“, цех 100, гр. Смядово“ и „Поставяне на 

мобилно съоръжение за третиране на отпадъци, чрез стабилизиране, втвърдяване и 

инертизиране“ в ПИ по КК на гр. Нови пазар, област Шумен. 

Издадени са четири решения за прекратяване на производството по глава шеста от 

ЗООС и ЗБР, от които едно по чл. 5, ал. 5 от Наредбата за ОВОС, две по чл. 2а, ал. 1 и 2 от 

Наредбата за ОВОС от Наредбата за ОВОС и едно по чл. 56, ал. 1 от АПК. 

Експертите са работили и по едно процедурно писмо по внесено уведомление за 

инвестиционно предложение, попадащо в приложение №2 на ЗООС, указващо приложимата 

процедура по реда на ЗООС/ЗБР. 

 

 

Комплексни разрешителни:  

 

Във връзка с планирано окончателно закриване на дейността в инсталацията за 

производство на оловно-кисели акумулатори, РИОСВ ще даде предписание на „Енерсис“ АД 

да започне събиране на всички документи, касаещи тази дейност, с цел по-добро извършване 

на бъдеща проверка при процедурата по прекратяване на комплексното разрешително. Към 

края на отчетния период, не е съставен констативния протокол на „Брамас 96“ АД, в който да 

са дадени предписания. 

     

 

Наказателни постановления: 

През месец ноември са издадени 4 НП на обща стойност 10 000 лв. 
 

1. На „Ингаз Комерс“ ЕООД, за извършено административно нарушение чрез 

бездействие, изразяващо се в неизпълнение на задължително предписание, дадено на 

основание чл.120 от ЗУО. Наложена санкция в размер на 5000 лв. 

2. На Община Омуртаг за неизпълнение на предписание № 2, дадено с протокол за 

проверка № АН-49/27.08.2019г., за почистване на прилежащите земни площи и дере. 

Нарушен е чл. 48, ал.1, т.13 от Закона за водите. Наложената санкция е в размер на 

1 000лв. 

3. На „ТУС“ ЕООД за неизпълнение на задължително предписание, дадено на основание 

чл.155, ал.2 от ЗООС. Наложената санкция е в размер на 2000лв. 

4. На И* Г* М* за неизпълнение на задължително предписание, дадено на основание 

чл.155, ал.2 от ЗООС. Наложената глоба е в размер на 2000лв. 

 

ТМС: 

През месец октомври е наложена една ТМС за 25 лв.   

 

1. На „Еко Транс“ ЕООД е наложена текуща месечна санкция в размер на 25 лв. Тя е за 

превишения на норми на вредни вещества по показател прах и въглероден оксид, което 

е предпоставка за приложение на чл.69, ал.1 от Закона за опазване на околната среда. 

При процедурата по чл. 69 от ЗООС са спазени всички  срокове. 
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4. КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОСТИГНАТ ЕФЕКТ  

СПРЯМО ОКОЛНАТА СРЕДА, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОТ 

ОСЪЩЕСТВЕНАТА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ. 

 

 

Околна среда: 

 

След проверка по сигнал е установен дебит водни маси отвеждани свободно на терен в 

регулацията на град Омуртаг от експлоатацията на малък обект за изваряване на ракия. След 

проверка на РИОСВ, отвеждането на замърсени отпадъчни води е преустановено и 

прекратено. 

Пречиствателните съоръжения на всички обекти, проверени при планови проверки през 

отчетния период, са в изправност и в експлоатация.  

На МОСВ е изпратена обобщена информация, относно публикуване на информация по 

чл. 116д, ал. 1 от ЗООС на интернет страницата на предприятия  с нисък и висок рисков 

потенциал, разположени на територията на РИОСВ, на кметовете на засегнатите общини и 

във връзка с прилагане на изискванията на глава седма, раздел I на Закона за опазване на 

околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за 

ограничаване на последствията от тях.  

 

 

Бизнеса: 
 

 През месец ноември е представен и обработен 1 доклад за проведени СПИ от оператор, 

експлоатиращ обект с източници на емисии („Карлсберг България“ АД, пивоварна – гр. 

Шумен). Резултатите от проведените измервания показват, че съдържанието на 

контролираните вредни вещества в отпадъчните газове отговаря на нормите за допустими 

емисии, регламентирани с нормативните актове. 

 Експертите са участвали в 7 броя приемателни комисии, като при четири от тях (eдна 

на „Тракия глас България“ ЕАД и три на „Алкомет“ АД ) са приети в експлоатация 

съоръжения, имащи отношение към прилагането на условия от КР.  

 При останалите приемателни комисии са приети строежи както следва:  

 "Силозна складова база за съхранение на зърнени суровини и компоненти цех за 

първична обработка, ведомствена бензиностанция в стопански двор с. Васил Левски", 

възложител "Фуражен завод" ООД, гр. Търговище. 

 „Силозно стопанство-5 броя силози с общ капацитет на силозната група до 50000 кв. м., 

авторазтоварище, елеваторна шахта с тунел, буферни съдове за зърно, ЖП товарище, 

команден пункт, естакади и автокантар DINO 18 м, 60-80 т. “, с възложител „Кристера“ АД, 

град Попово.  

 „Реконструкция на общински пътища в община Каолиново“, Етап 2/подобект 2/ “ Път 

SHU 1061/III-702, Пристое-Духовец/ Гусла- Средковец от км.0+00 до км. 4+400“, с 

възложител община Каолиново. 

Постъпили са 26 уведомления за инвестиционни предложения. По едно от 

уведомленията е изготвено процедурно писмо с указана приложима процедура по реда на 

глава шеста от ЗООС за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. 

През месеца са постъпили осем искания с информация за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС за ИП в обхвата на Приложение 2 към ЗООС. 

Постъпили са за оценка на качеството два броя ДОВОС и един ДЕО за ОУП на 

Община Смядово, по които се провеждат консултации. 

По представена обобщена справка по чл.  29, ал.1 от Наредбата за ЕО за окончателен 

проект на ОУП на Община Попово се провеждат консултации по компетентност с ОД 

„Земеделие“ гр. Търговище и БДДР гр. Плевен, преди произнасянето на РИОСВ по 

справката. 

Проведени са няколко консултации в хода на разглеждане на постъпилите преписки. 

Те са с РЗИ – по 7 информации към Искане за преценяване на необходимостта от 
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извършване на ОВОС, една от които повторна, след поискана допълнителна информация 

от РЗИ и една консултация по Искане за преценяване на необходимостта от извършване 

на ЕО за ПУП-ПЗ във връзка с бъдещо ИН за площадка за дейности с отпадъци. 

Проведени са консултации с Басейнова дирекция по две искания за преценяване на 

необходимостта от извършване на ОВОС. 

 

Обществеността: 

През ноември 20 деца от 5 – ти и 6 – ти клас от кръжоците по „Предприемачество“ и 

„Физични, химични явления и биологични процеси“ на СУ „В. Левски“ в Нови Пазар 

посетиха информационния център на РИОСВ. Експертите запознаха учениците с  дейността 

си и им представиха образователен филм за разделното събиране на отпадъци и процесите в 

рециклирането. Филмът „От нищо-нещо“ разпали любопитството и последва екологична 

дискусия за опазването на околната среда и възможностите за намаляване на отпадъците.  

През месеца експерти на РИОСВ и студенти от ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ се включиха в попълването на над 60 декара едногодишна култура в района 

между селата Ловец и Сушина, където преди две години изгоря борова гора. Инициативата 

беше по покана на работещите в ДГС-Преслав, като в нея участваха и около 30 служители и 

работници на преславското стопанство. Каузата на лесовъдите е да бъде създадена нова 

дъбова гора. Засаждането е на изключително труден терен, но е важна заради ерозията и 

пречистването на подпочвените води, които влизат в язовир „Тича“. 

 Ученици от 5 „а“ и 5 „в“ клас на СУ „Панайот Волов“, представители на „Булекопак“ и 

„Грийнех“- организации за управление на отпадъци и експерти от РИОСВ отбелязаха 

Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО) 2019 г. Двудневната инициатива 

бе по покана на екоинспекцията и имаше за цел да разясни на подрастващите идеята на 

разделното събиране на отпадъци и пътя, по който те стигат до регионалното депо. С две 

презентации децата бяха запознати с това кои отпадъци са опасни и защо и как да 

рециклираме. По – късно те се включиха в играта „Познай верния отговор“. Победителите в 

състезанието получиха индивидуална награда, а за всички участници бяха предвидени 

рекламни материали, грамота за участие и иглолистно дърво, за което децата да се грижат в 

училище. 


